
TECHNICKÝ LIST                 henelit@henelit.cz  

PUR  SUPER  STEP  DE 1260

Popis produktu
PUR lak na bázi acrylátu - stálý na světle, speciálně určený lak pro lakování schodů, velmi dobře 
odolný proti oděru a neklouže.

Je to výrobek s přísadou thixotropního prostředku. Při nástřiku na svislou plochu nestéká.

Po použití speciálního UV filtru chrání podklad proti žloutnutí!  Další přísady se nepřipouštějí!

TECHNICKÉ VLASTNOSTI LAKU
Odolnost proti chemickému působení
Podle rakouské normy A 1605-15 Jakostní třída 1B1
Chování při otěru
Podle rakouské normy A 1605-12-zkouška 2 Jakostní třída 2 C(≥ 150 U) 
Odolnost proti vysokým teplotám
Podle rakouské normy B 3800
/ve spojení se silně hořlavým materiálem/

Třída hořlavosti – těžce vznítitelný

Zkouška mech. namáháním proti otěru Stupeň odolnosti  4D  ( ≥ 1,0 N)
ÖNORM A 1605-12- zkouška 4
Minimální požadavek na dřevěné podlahy
ÖNORM C 2354

POUŽITÍ
Specielně určen pro schody a mechanicky vysoce zatížené plochy. Je možno jej použít na 
peroxidem  vybělené plochy.

TECHNICKÁ  DATA
 Pojivo:                                           Acrylátová pryskyřice
Viskozita:                                       45 ± 5 DIN 4 mm při 20°C
Barevný odstín:                              bezbarvý
Hustota:                                          0,94g/cm3  ± 0,02 při 20°C
Stupeň lesku:                                  DE 12601 tupě matný, DE 12603 hedvábně matný
                                                        DE  12605 hedvábně lesklý
Skladovatelnost:                             52 týdnů v originálním balení při teplotě +15 - 25°C

Zpracování

Způsob nanášení:                              Stříkáním, Airless/Airmix, poléváním
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Max tloušťka nánosu: 120 – 150 g/m2

Poměr míchání: 10 dílů PUR super Step DE 1260_
  1 díl PUR tužidlo 7D 451

Doba zpracování: 2 dny; namíchaný materiál se příští den musí smíchat s
1:1 s čerstvě natuženým materiálem. Další prodloužení 
není možné.

Ředění: ředidlo 413, ředidlo 670

Schnutí: brousitelné a přelakovatelné asi po 1 až 2 hod., kde 
mezibrus musí být proveden bezprostředně před následujícím
lakováním. Schnutí přes noc zvýší plnící schopnost 
následujícího lakování.

Důležitá upozornění
• Tužidlo dobře zamíchat!
• Zpracovávat mezi 15 °C a 25 °C.
• Před zpracováním dobře rozmíchat!
• Směs laku a tužidla ponechat před zpracováním 15 až 20 minut reagovat!
• Předepsanými údaji se rozumí zpracování při normální teplotě prostředí. Silné rozdíly 

v teplotách mohou způsobit nečekané změny na povrchu laku a jiné chyby.
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